Reglement prestatievergoedingen 2016- 2017





















het bestuur neemt de jaarlijkse beslissing om een extra bedrag ter beschikking te
stellen aanvullend aan het premiestelsel. De uitbetaalde vergoedingen en de te
behalen prestaties worden jaarlijks aangepast.
Atleten kunnen een extra vergoeding krijgen, wanneer zij een minimum behalen uit
de tabel, “minima en vergoedingen 2016-2017”
het systeem is geldig voor outdoorwedstrijden en atleten vanaf de categorie cadet
cadetten en scholieren komen enkel in aanmerking voor AC4 en AC5 ( max 250€ )
Voor de werpnummers gelden de prestaties van de resp. categorie en werpen dus de
atleten met het gewicht van hun categorie
Indien een atleet meerdere minima behaalt, dan wordt enkel de hoogste vergoeding
uitbetaald.
De atleet moet lid zijn van AC Deinze het jaar van de prestatie(s) en de atleet moet
ten laatste op 1 januari van het nieuwe seizoen terug aangesloten zijn
De atleet moet regelmatig trainen en een planning opstellen in samenspraak met zijn
trainer. Bij problemen tussen trainer en atleet zal het bestuur naar de beste oplossing
zoeken voor beide partijen. Hij/zij doet niets dat de goede naam van de club of de
trainer kan schaden
In geval van schorsing (doping, tucht ed ) het jaar van de prestatie vervalt de premie
Bij niet-deelname aan de interclubs en aan de andere wedstrijden waarvoor hij door
de club wordt geselecteerd, vervalt de premie. Hiervan kan enkel afgeweken
worden als het bestuur bijtijds geïnformeerd wordt en er zijn toestemming voor
geeft. ( vb langdurige kwetsuur, andere selecties )De atleet is persoonlijk
verantwoordelijk voor het informeren van het bestuur
dein@val.be
De atleet draagt steeds de clubuitrusting bij officiële wedstrijden en zorgt ervoor dat
de sponsors goed leesbaar blijven. Ook op het podium moeten deze goed leesbaar
zijn
Uit respect voor de club en sponsors moet de atleet aanwezig zijn op de uitreiking
van de vergoedingen en op uitreikingen van andere trofeeën door de stadsbesturen.
Enkel bij een grondige reden om afwezig te zijn kan hiervan worden afgeweken
De atleten die wegens kwetsuur of ziekte niet kunnen deelnemen aan
kampioenschappen waarvoor ze hebben ingeschreven moeten zelf zorgen voor een
doktersbriefje en dit aan de VAL bezorgen (rechtstreeks of via ons secretariaat). Let
wel dat tijdens een kampioenschap de atleet die zich kwetst dit moet gaan aangeven
aan de dienstdoende scheidsrechter indien hij aan een tweede nummer of finale niet
kan deelnemen.
Indien de club een boete krijgt wordt dat afgetrokken van de vergoeding
De atleet is zelf verantwoordelijke voor het insturen van de geleverde prestatie in het
premieformulier, uiterlijk eind december van het volgende seizoen :
premiestelsel@hotmail.com

